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ZALACZNIK Nr 3
do rorpOfT^dzcma PrezydenJa Rzcczpoepolitei 

PoWocj z Area 14 czcrwca 2017 roku (po2.1162)
OSWIADCZENIE 

0 STANIE MAJATKOWYM 
ZE020NE I ZAREJESTROWANE
■■ 1 2 SIE. 2019

nizej podpisany(a)..

OSWIADCZENIE 
o stanie majqtkowymWDNIU

POD NR..' . .... 5:7^/?/. 5. f&<2.... ...
Q?Ai.cacA\

Ja,

..r<r...urodzony(a).. 
zatrudniony(a) w..

... w•••••••

zamieszkaty(a) w
po zapoznaniu si§ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 

prowadzenia dzialalnodci gospodarczej przez osoby pelni^ce funkcje publiczne (Dz. U. 
z 2006 r. poz. 1584, z pozn. zm ), zgodnie z art 10 tej ustawy oswiadczam, ze posiadam 

wchodz^ce w sktad malzehskiej wspdlnosci ustawowej lub stanowiqce moj majqtek 

odr^bny:

I

m2 potozony/OO1 Dom o powierzchni: 
adres:

..............tytul prawny: .
2. Mieszkanie (wlasnoSciowe, spetezielcze wlasnosctowe lub inne):

adres: calkowita: m2
tytul prawny (wlasnodc, ws polwlagrK>66r-wielkoac-udz4alu): .

powierzchnia: m2
3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: 
adres:
rodzaj zabudowy:
tytul prawny (wlasnoSb, wsp6lwtasno§6, uzytkowanie wieczyste, dzierZawa, inny tytul, 
podad jaki): ...fopp/kfa/wic.
Z tego tytulu osiqgn^lemr^lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci:
...................................... /P.'.Z... ..................

powierzchnia: ....CVJfSj.4. Inne nieruchomodci (place, dzialki):
Mtm Ac... v/c/... /7,-r... f.i &si.. 9/21/k

   . atsZkbo. hfco~.
(odiei. tytul po y wlaunoM, vrf.p6**Hav\oSC. mny l>tu* • t»dal yaki txv nine dane)



5. Zasoby pienipine:
- fcrodki pienipine zgromadzone w walucie polskiej: ok.:■...AA.&.QM...

........ ........................................................

......A

.............................................na kwotp:..................................

- srodki pienipine zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe: ....

II

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek) mienie od Skarbu Partstwa, innej pahstwowej 
osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwi^zkow lub zwiqzku 

metropolitalnego, ktbre podlegalo zbyciu w drodze przetargu:

V;
Podab rodzaj mienia, date nabycia, od kogo

III

1.^ Nie jestem czlonkiem zarzqdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spolki prawa 

handlowego, czlonkiem zarzqdu fundacji prowadzqcej dziatalnoSb gospodarczq. 
(6*)jestem czlonkiem zarzqdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spOlki prawa 

handlowego, czlonkiem zarzgdu fundacji prowadzgcej dzialalnosc gospodarczq

.........

..........

...............
..........................'.....................................

(wyimorifi pWntooe luntajo I Manoamki war i n»rw«mi tpfwt. i fundacM

Z tego tytulu osiggnqlem(plam) w roku ubieglym dochbd w wysoko£ci: ..



IV

Nie prowadz? dziatalnoSd gospodarczej na wlasny rachunek lub wspolnie z innymi 
osobami, nie zarz^dzam tak? dzialalnosaq. nie jestem przedstawicielem czy 

pelnomocnikiem w prowadzeniu takiej dzialalno$d.2)
2. Prewad z? w-wyz«H^rp^lony Qcnh H71aialno^potegai^e^fla

...jC'.yp.Mtiy.wf.
•••••••••••••••••••••••••••••*••••• •••••••••••••••' •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Z tego tytulu osi^gnqlem(^am) w roku ubieglym dochbd w wysokosci:

V

Sktadniki miema ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow 

mechanicznych nalezy podab mark?, model i rok produkcji):

.SM.-.o/.d............ t *
20^... 

Z&t&L.......

VI

Zobowi^zania piem?zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgni?te kredyty 

i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo. w zwi^zku z jakim 

zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

eSacd....d.
. hxfa.....MtSttik9a4L jAAf,.Q2 /f&CXtt&p,’/W



Nie jestem zatrudniony(a). nie wykonuje innych zaj^c w spdlkach prawa 

handlowego, ktdre mog+yby wywolad podejrzenie o moj$ stronniczosd lub 

interesownofcb.
spdlkach prawa handlowego wykonuj^ nizej wymienione zaj^cia:

Z tego tytulu osi^gnqlem(^lam) w roku ubieglym dochdd w wysokosci:

Nie jestem czlonkiem zarzqdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spbldzielni.11 
Jestem czlonkiem zarzqdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spdldzielni:

•••••••••••••> •••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••* ••••••••• ■ •••••••••••••« . ............

Z tego tytulu osiqgnglem(9»am) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

4. W nastepujqcych spolkach prawa handlowego posiadam nizej podane udzialy lub 

akcje:

Z tego tytulu osiqgnqlemfclam) w roku ubieglym dochdd w wysokosci:

RdwnoczeSnie oSwiadczam, ze w spdlce

............................................................................moje udzialy lub akcje przekraczajq 10%

W pozostalych spdlkach prawa handlowego posiadane udzialy lub akcje nie stanowiq 

10% kapitalu.



VII

Inne dodatkowe dane o stanie maj^tkowym:

. .7«i.yJwSfc.... 'Zfa.yw.v.vy.'Kt... .■........ ......................
tyaL<yifX'.hcttK<.... .at&Jm.... ...................

Z tego tytulu osiqgnqtem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

Powyzsze ofcwiadczenie skladam Swiadomy(a), ze na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy 

zdnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez 

osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z p6zn. zm.) za podanie 

nieprawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.
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